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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller återbetalningspliktigt stöd och 
finansieringstekniska instrument
(KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0483),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0215/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
budgetkontrollutskottet (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 vad gäller 
återbetalningspliktigt stöd och 
finansieringstekniska instrument

om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 vad gäller 
återbetalningspliktigt stöd,
finansieringstekniska instrument och vissa 
bestämmelser avseende 



PR\878695SV.doc 5/19 PE473.697v01-00

SV

utgiftsdeklarationen

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I rådets förordning (EG) nr 1083/2006 
av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 fastställs 
finansieringstekniska instrument med 
tydliga tillämpningsområden. De 
stödformer som medlemsstaterna infört i 
form av återbetalningspliktiga bidrag och 
krediter som förvaltas av 
förvaltningsmyndigheterna via 
förmedlande organ omfattas dock inte på 
lämpligt sätt av bestämmelserna om 
finansieringstekniska instrument, och inte 
heller av bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1083/2006. I linje med artikel 11.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om 
Europeiska socialfonden och om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1784/1999, där det fastställs att stödet 
kan ges i form av bidrag som ska 
återbetalas, är det därför nödvändigt att i 
ett nytt avsnitt av förordning (EG) 
nr 1083/2006 föreskriva att 
strukturfonderna kan samfinansiera 
återbetalningspliktigt stöd. Avsnittet bör 
behandla återbetalningspliktiga bidrag och 
krediter som förvaltas av 
förvaltningsmyndigheterna via 
förmedlande organ som är offentliga
finansinstitut. 

(2) I rådets förordning (EG) nr 1083/2006 
av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1260/1999 fastställs 
finansieringstekniska instrument med 
tydliga tillämpningsområden. De 
stödformer som medlemsstaterna infört i 
form av återbetalningspliktiga bidrag och 
krediter som förvaltas av 
förvaltningsmyndigheterna via 
förmedlande organ omfattas dock inte på 
lämpligt sätt av bestämmelserna om 
finansieringstekniska instrument, och inte 
heller av bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1083/2006. I linje med artikel 11.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om 
Europeiska socialfonden och om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1784/1999, där det fastställs att stödet 
kan ges i form av bidrag som ska 
återbetalas, är det därför nödvändigt att i 
ett nytt avsnitt av förordning (EG) 
nr 1083/2006 föreskriva att 
strukturfonderna kan samfinansiera 
återbetalningspliktigt stöd. Avsnittet bör 
behandla återbetalningspliktiga bidrag och 
krediter som förvaltas av 
förvaltningsmyndigheterna via 
förmedlande organ som är finansinstitut. 
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det finns ett behov av att se till att 
genomförandet av finansieringstekniska 
instrument övervakas på lämpligt sätt av 
både medlemsstaterna och kommissionen, 
bland annat för att medlemsstaterna ska 
kunna lämna de uppgifter som behövs till 
kommissionen om vilken typ av instrument 
som införts och vilka insatser som gjorts 
via dessa instrument. Därför är det lämpligt 
att införa en bestämmelse om rapporter. En 
sådan bestämmelse ger också 
kommissionen möjlighet att bättre bedöma 
de övergripande resultaten av de 
finansieringstekniska instrumenten.

(5) Det finns ett behov av att se till att 
genomförandet av finansieringstekniska 
instrument övervakas på lämpligt sätt av 
både medlemsstaterna och kommissionen, 
bland annat för att medlemsstaterna ska 
kunna lämna de uppgifter som behövs till 
kommissionen om vilken typ av instrument 
som införts och vilka insatser som gjorts 
via dessa instrument. Därför är det lämpligt 
att införa en bestämmelse om rapporter. En 
sådan bestämmelse ger också 
kommissionen möjlighet att bättre bedöma 
de övergripande resultaten av de 
finansieringstekniska instrumenten och 
överlämna en sammanfattning av 
framstegen på EU- och medlemsstatsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att se till att de medel som 
förvaltningsmyndigheterna betalar in till 
de finansieringstekniska instrumenten 
och som finns upptagna i en 
utgiftsdeklaration används inom en 
fastställd period är det nödvändigt att 
införa ett krav på att dessa medel för 
stödberättigande utgifter ska användas 
inom två år efter datumet för den berörda 
attesterade utgiftsdeklarationen. Den 

utgår
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följande utgiftsdeklarationen ska då 
korrigeras i enlighet med detta genom att 
oanvända medel räknas bort, om medlen 
inte har använts inom den fastställda 
perioden.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa överensstämmelse 
med artikel 61.2 i rådets förordning (EG) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, är det nödvändigt att föreskriva att 
den utgiftsdeklaration som ska lämnas in 
till kommissionen ska innehålla alla 
uppgifter som kommissionen behöver för 
att utarbeta räkenskaper som ger en 
rättvisande bild av unionens tillgångar och 
genomförandet av budgeten.

(7) För att säkerställa överensstämmelse 
med artikel 61.2 i rådets förordning (EG) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, är det nödvändigt att föreskriva att 
den utgiftsdeklaration som ska lämnas in 
till kommissionen ska innehålla alla 
uppgifter som kommissionen behöver för 
att utarbeta räkenskaper som ger en 
rättvisande bild av unionens tillgångar och 
genomförandet av budgeten. I detta syfte 
ska det i bilagan till varje 
utgiftsdeklaration anges dels de totala 
utgifter som betalats i samband med 
inrättandet av finansieringstekniska 
instrument, dels de förskott som har 
utbetalats till stödmottagarna inom ramen 
för statligt stöd. Bilagans form fastställs i 
bilaga IVa till förordning (EG) 1083/2006 
i syfte att garantera rättssäkerhet och 
rättslig samstämmighet. I praktiken ska 
insamlingen av de uppgifter som behövs 
för detta ändamål göras på nationell nivå, 
och så långt den tillämpliga rättsliga 
ramen det tillåter bör detta inte leda till en 
ändring av nationella datorsystem.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ändringen syftar till att klargöra att
etablerad praxis är lagenlig och 
därigenom skapa ökad tydlighet, med 
verkan från och med början av 
stödperioden enligt förordning (EG) 
nr 1083/2006, och bör ha retroaktiv effekt 
från och med början av den innevarande 
programplaneringsperioden 2007–2013.

(8) De ändringar som hänför sig till 
formerna för och återanvändningen av 
återbetalningspliktigt stöd och till 
uteslutningen av tillämpningen av 
bestämmelserna om större projekt, 
inkomstgenererande projekt och 
insatsernas varaktighet samt till insatser 
som omfattas av artikel 44 
(finansieringstekniska instrument) syftar 
till att öka rättssäkerheten och skapa 
större tydlighet när det gäller 
tillämpningen av en etablerad praxis inom 
dessa områden, med verkan från och med 
början av stödperioden enligt förordning 
(EG) nr 1083/2006. Det är därför 
nödvändigt att dessa ändringar har 
retroaktiv effekt från och med början av 
den innevarande 
programplaneringsperioden 2007–2013.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 2 – punkterna 8 och 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 2 ska följande punkt 8 läggas 
till:

(1) I artikel 2 ska följande punkter läggas 
till som punkterna 8 och 8a:

”(8) återbetalningspliktigt bidrag: ett direkt 
finansiellt bidrag som utges och ska betalas 
tillbaka, helt eller delvis, utan ränta.”

”(8) återbetalningspliktigt bidrag: ett direkt 
finansiellt bidrag som utges och ska betalas 
tillbaka, helt eller delvis, utan ränta.”

(8a) finansieringsram: ett finansiellt 
instrument som gör det möjligt för 
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stödmottagaren att minska det finansiella 
bidraget som ska betalas tillbaka, helt 
eller delvis, i förhållande till utgifter som 
betalats av stödmottagaren och styrkts 
genom kvitterade fakturor eller 
bokföringsunderlag som har motsvarande 
bevisvärde.” 

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 43a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Strukturfonderna kan som en del av ett 
operativt program samfinansiera 
återbetalningspliktigt stöd i form av 
återbetalningspliktiga bidrag eller krediter 
som förvaltas av förvaltningsmyndigheten 
via förmedlande organ som är offentliga
finansinstitut. 

1. Strukturfonderna kan som en del av ett 
operativt program samfinansiera 
återbetalningspliktigt stöd enligt följande:

a) i form av återbetalningspliktiga bidrag
eller
b) i form av krediter som förvaltas av 
förvaltningsmyndigheten via förmedlande 
organ som är finansinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 43b



PE473.697v01-00 10/19 PR\878695SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd som återbetalats till det organ som 
tillhandahöll stödet eller till en annan 
behörig myndighet i medlemsstaten ska 
redovisas separat och återanvändas för 
samma ändamål eller i linje med målen för 
det operativa programmet.”

Stöd som återbetalats till det organ som 
tillhandahöll stödet eller till en annan 
behörig myndighet i medlemsstaten ska 
återanvändas för samma ändamål eller i 
linje med målen för det operativa 
programmet. Medlemsstaterna ska 
garantera att det stöd som återbetalas på 
lämpligt sätt registreras i den behöriga 
myndighetens eller det behöriga organets 
bokföringssystem.”

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följande artikel ska införas som 
artikel 67a:

(4) I artikel 67.2 första stycket ska 
följande led läggas till:

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 67a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 67a utgår
Rapporter om genomförandet av 
finansieringstekniska instrument
1. Förvaltningsmyndigheten ska senast 
den 31 januari och den 15 september 
varje år överlämna en särskild rapport till 
kommissionen om de insatser som rör 
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finansieringstekniska instrument för 
perioden fram till och med den 31 
december respektive den 30 juni.
2. De rapporter som avses i punkt 1 ska 
för varje finansieringstekniskt instrument 
innehålla följande information:
a) En beskrivning av det 
finansieringstekniska instrumentet och 
hur det ska genomföras.
b) Identifiering av de enheter som 
genomför det finansieringstekniska 
instrumentet, även sådana som agerar via 
holdingfonder, samt en redogörelse för 
deras urvalsprocess.
c) Datum för utbetalningar och storleken 
på stödet från strukturfonderna och 
nationell samfinansiering som betalas in 
till det finansieringstekniska instrumentet.
d) Datum och motsvarande belopp enligt 
utgiftsdeklaration som lämnats till 
kommissionen samt datum och belopp för 
återbetalningar från kommissionen.
e) Storleken på stödet från 
strukturfonderna och nationell 
samfinansiering som betalats ut av det 
finansieringstekniska instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 67a – punkt 2 – stycke 1 – led j (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”j) De framsteg som uppnåtts i 
finansieringen och genomförandet av 
finansieringstekniska instrument i 
enlighet med artikel 44, det vill säga:
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Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 67a – punkt 2 – stycke 1 – led j – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En beskrivning av det 
finansieringstekniska instrumentet och 
hur det ska genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 67a – punkt 2 – stycke 1 – led j – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Identifiering av de enheter som 
genomför det finansieringstekniska 
instrumentet, även sådana som agerar via 
holdingfonder.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 67a – punkt 2 – stycke 1 – led j – led iii (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Storleken på stödet från 
strukturfonderna och nationell 
samfinansiering som betalats ut till det 
finansieringstekniska instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 67a – punkt 2 – stycke 1 – led j – led iv (nytt(

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Storleken på stödet från 
strukturfonderna och nationell 
samfinansiering som betalats ut av det 
finansieringstekniska instrumentet.”

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 67 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 67 ska följande punkt 
införas:
”4a. Kommissionen ska årligen den 
1 oktober överlämna en sammanfattning 
av de uppgifter om framstegen i 
finansieringen och genomförandet av 
finansieringstekniska instrument som 
lämnats in av medlemsstaternas 
förvaltningsmyndigheter i enlighet med 
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artikel 67.2 j.”

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 78 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I artikel 78.6 ska följande stycke 
läggas till:

utgår

”Finansiella bidrag till 
finansieringstekniska instrument enligt 
artikel 44 som förts upp i 
utgiftsdeklarationen och som inte har 
betalats ut som stödberättigande utgift i 
enlighet med andra stycket i denna punkt 
inom två år efter datumet för den berörda 
attesterade utgiftsdeklarationen, ska 
räknas bort från nästa attesterade 
utgiftsdeklaration.”

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 78a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den utgiftsdeklaration som ska lämnas in 
till kommissionen ska innehålla alla 
uppgifter som kommissionen behöver för 
att utarbeta räkenskaper i enlighet med 
artikel 61.2 i förordning (EG) 
nr 1605/2002.

I bilagan till varje utgiftsdeklaration som 
ska lämnas in till kommissionen, i den 
form som anges i bilaga IVa, ska följande
uppgifter anges i förhållande till beloppet 
för de totala utgifter som ingår i 
utgiftsdeklarationen:
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För att fastställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna artikel ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
genomförandebestämmelser enligt 
artikel 291 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.”

a) När det gäller finansieringstekniska 
instrument i enlighet med definitionen i 
artikel 44: de totala utgifter som betalats 
för att inrätta eller bidra till sådana 
fonder eller holdingfonder och 
motsvarande offentligt stöd.
b) När det gäller förskott som har 
utbetalats i enlighet med artikel 78.2 inom 
ramen för statligt stöd: de totala utgifter 
som betalats i form av förskott till 
stödmottagarna av det organ som 
beviljade stödet, och motsvarande 
offentligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Bilaga IVa (ny)

Parlamentets ändringsförslag

Bilaga IVa. Bilaga till utgiftsdeklarationen: uppgifter om finansieringstekniska instrument 
enligt artikel 78.6 och förskott som utbetalats till stödmottagarna enligt artikel 78.2 
Det operativa programmets referens (CCI-nr): ………………………………………...
Datum för preliminärt bokslut: …………………………….
Datum för inlämnande till kommissionen: ………………………..
Finansieringstekniska instrument enligt artikel 78.6 (ackumulerade belopp): 

2007–2015Prioriterat 
område

Grund för 
beräkning av 
gemenskapens 
stöd (offentligt 
eller sammanlagt 
stöd)

Totalt belopp för 
stödberättigande 
utgifter 
deklarerade i 
enlighet med 

Motsvarande 
offentligt stöd
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artikel 78.6 
Prioriterat 
område 1
Prioriterat 
område 2
Prioriterat 
område 3
Totalt
Förskott som har utbetalats inom ramen för statligt stöd (artikel 78.2) (ackumulerade 
belopp):  

2007–2015Prioriterat 
område

Grund för 
beräkning av 
gemenskapens 
stöd (offentligt 
eller sammanlagt 
stöd)

Totalt belopp för 
stödberättigande 
utgifter 
deklarerade i 
enlighet med 
artikel 78.2 

Motsvarande 
offentligt stöd

Prioriterat 
område 1
Prioriterat 
område 2
Prioriterat 
område 3
Totalt
OBS: Om ett operativt program berör flera mål eller flera fonder ska det för det 
prioriterade området anges vilka mål och fonder som berörs.”

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – styckena 2, 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2007.
Artikel 1.4, 1.5 och 1.6 ska tillämpas med 
verkan från och med dagen efter det att 

Artikel 1.1, 1.2 och 1.3 ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2007.
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förordningen har trätt i kraft.
För tillämpningen av artikel 1.5, i de fall 
då det finansiella bidraget tagits upp i en 
utgiftsdeklaration redan innan denna 
förordning trädde i kraft, ska 
tvåårsperioden börja löpa från och med 
den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. en
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MOTIVERING

Bakgrund

I rådets förordning (EG) nr 1260/1999 anges olika former av stöd som kan ges via 
strukturfonderna. Medlemsstaterna har infört sådana stödformer under 
programplaneringsperioden 2000–2006 genom att särskilda fonder upprättats samt genom 
återbetalningspliktigt stöd som ges via andra instrument.

I rådets förordning (EG) nr 1083/2006 ges däremot inte någon definition av vare sig 
återbetalningspliktigt eller icke återbetalningspliktigt stöd. Den innehåller bestämmelser om 
finansieringstekniska instrument, men dessa bestämmelser är dock ganska snäva. 
Återbetalningspliktigt stöd förefaller inte omfattas av denna förordning. Medlemsstaterna har 
dock fortsatt att använda återbetalningspliktigt stöd i ljuset av de goda erfarenheterna under 
den föregående programplaneringsperioden. Även kommissionen godkände 
programplaneringsdokument som inkluderade beskrivningar av dessa stödformer. Europeiska 
revisionsrätten har i sina revisioner av Europeiska regionala utvecklingsfondens verksamhet 
tagit upp frågan om återbetalningspliktigt stöd.

Det är därför nödvändigt att i förordning (EG) nr 1083/2006 föreskriva att strukturfonderna 
kan samfinansiera återbetalningspliktigt stöd. Kommissionens förslag syftar till att klargöra 
huruvida etablerad praxis är lagenlig.

Kommissionsförslagets innehåll

I förslaget definieras återbetalningspliktigt bidrag som ett direkt finansiellt bidrag som utges 
och som ska betalas tillbaka helt eller delvis, utan ränta. Det fastställs att strukturfonderna kan 
finansiera utgifter i samband med en insats som omfattar bidrag för återbetalningspliktigt 
stöd. Det förtydligas också att det stöd som återbetalats till det organ som tillhandahöll stödet 
eller till en annan behörig offentlig myndighet i medlemsstaten ska föras upp på ett separat 
konto och återanvändas för samma ändamål eller i linje med målen för det operativa 
programmet.

Det är allmän tolkningspraxis inom kommissionen att bestämmelserna om större projekt, 
inkomstgenererande projekt och insatsernas varaktighet inte tillämpas för 
finansieringstekniska instrument. Med tanke på den rättsliga säkerheten bekräftar förslaget 
denna praxis. Det inför dessutom rapportering om finansieringstekniska instrument, eftersom 
det finns ett behov av att se till att genomförandet av finansieringstekniska instrument 
övervakas på lämpligt sätt av både medlemsstaterna och kommissionen. Det inför även ett 
rättsligt krav på att de medel som förvaltningsmyndigheterna betalar ut i samband med 
upprättande av eller bidrag till finansieringstekniska instrument ska användas för 
stödberättigande utgifter inom två år efter inbetalning till fonden. Slutligen införs en allmän 
bestämmelse om krav på utgiftsdeklarationen.

Föredragandens anmärkningar och kommentarer
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Föredraganden anser att förslaget har ett förnuftigt grepp på problematiken och att de flesta 
inslagen i det utan vidare är begripliga. Hon håller med om att juridisk tydlighet och 
rättsäkerhet måste garanteras i fråga om återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska 
instrument. Föredraganden anser också att det behövs lämplig övervakning av de 
finansieringstekniska instrumenten, men att ytterligare rapporteringskrav för medlemsstaterna 
bör begränsas. Vissa delar av förslaget behöver dessutom förtydligas. Föredraganden lägger 
därför fram ändringsförslag i syfte att klargöra texten, lägga till definitionen av 
finansieringsram, ändra rapporteringskraven och förtydliga kravet på utgiftsdeklaration. 


